
A constructort virtuális metódusok inicializálására használjuk. Ezt minden 
más metódus előtt kell meghívni, és kötelezően kell szerepelnie, ha virtuális 
metódusokat használunk. 

A destructor a dinamikusan helyet foglaló objektumok törlésére használatos. 

Dávid K. Zoltán 
Kolozsvár 

Az alkímia története Magyarországon 
Az alkímia korának kezdetét pontosan nem jelölhetjük meg. Azon ritka 

tudományok közé tartozik, amely a sötét középkorban élte virágkorát. Ugyanígy 
a kezdethez hasonlóan nehéz meghatározni az alkímia korának végét is, hiszen 
még a múlt században is akadtak olyanok, akik aranycsinálásra adták fejüket. 

Az alkimisták kísérleteit a meggazdagodás vágya ösztönözte, fő céljuk az arany 
előállítása volt. Először csak nemesebb fémeket, később már minden fémet 
arannyá akartak változtatni. Az aranycsinálásra az alkimisták szerint egy csodálatos, 
mágikus erejű anyagra, a „bölcsek kövére" volt szükségük. Ezt valamilyen 
„katalizátor"-nak képzelték, mely jelenléte nagy mennyiségű más fémet, rendszerint 
higanyt képes arannyá alakítani. Az alkimisták a bölcsek kövét természetesen sosem 
találták meg, habár sokan állították magukról, hogy ennek birtokában vannak és 
ugyancsak számos szélhámosság történt ezzel kapcsolatban. 

Az alkímia első hazai emlékét 1273-ban találjuk, amikor a pápa megtiltotta a 
budai domonkos szerzeteseknek az alkimista kísérleteket. XXII. János pápa 
1317-ben ismételten eltiltotta a papokat az "aranycsinálás"-tól, de hatástalan volt, 
hiszen a pápa maga is alkimista volt. 1476-ban Erdélyi Jánosi felmentették 
tisztsége alól, mert a kolostor pénzét elköltötte aranycsinálásra. 

A nagyszebeni születésű Melchior Miklós barát (XV-XVI.század) II.Ulászló 
majd II.Lajos király udvarában tevékenykedő alkimista volt. Ő írta a sokat idézett 
híres „alkimista misét". A mohácsi vész után Prágába költözött, aranypénz 
hamisítással foglalkozott, aminek következtében 1531-ben I.Ferdinánd lefe-
jeztette. Lippay György (1600-1666) hercegprímás Pozsonyban született. 
Bécsben és Grazban teológiát tanult. Érdekelődött a természettudományok iránt, 
főleg az alkímia után, hiszen neves alkimistákkal állt kapcsolatban. Őt tartották 
a bölcsek köve birtokosának. Írt egy alkimista könyvet is. 

Az alkímia a kolostorokból fokozatosan átkerült a főúri udvarokba. Zsigmond 
király (1387-1437) felesége, Cilley Borbála szintén kísérletezett aranycsinálással. 
Mátyás király (1458-1490) udvarában is több alkimista megfordult, amint "Mátyás 
király aranycsináló receptjei" bizonyítják. II.Ulászlót, II.Lajost és II.Rudolfot is 
érdekelte az alkímia, így akarták gyarapítani a kincseiket. A Fuggerek tényleg 
meggazdagodtak a felvidéki bányákból, az ő kezükben a magyar réz arannyá 
változott. 

Számos alkimista került ki a cementesek sorából. Cementálásnak az arany-
ezüst elválasztási módszerét nevezték, amely hevítéssel történt. A fémet szóda-
konyhasóval vagy kénnel olvasztották, így keletkezett az ezüst-klorid vagy 
-szulfid és a tiszta arany, mely összegyűlt az edény alján. 
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Ilyen cementes volt Kolozsvári Cementes János (XVI.század) aki elsősorban 
a gyakorlati kémiát művelte. 1558-ban Izabella királynő a nagybányai aranyverő 
és finomító ellenőrzésével bízta meg. 1568-ban cementes mesterként a nagysze-
beni aranyfinomítónál dolgozott. Itt számos visszaélést fedett fel János Zsigmond-
nak, de apósa (Váczi Péter) halála után mégsem őt nevezték ki igazgatónak. 
Vágya 1572-ben teljesedett be, amikor Báthori István fejedelem kamaraispánná 
nevezte ki. Az 1530-1586 között írt naplójában beszámol a fémszínező eljárások-
ról (pl. a réz arzénnel való színezése) és alkimista receptekről. 

Londonban hírnévre tett szert a nagybányai születésű Bánfi-Hunyadi János 
(1576-1646), akinek munkáiból kiderült, hogy nemcsak lelkes alkimista, hanem 
gyakorlott kísérletező is. Kitűnt pontos receptleírásaival, amelyekben még apró 
részletekre is felhívta a figyelmet. Ezek már konkrét receptek, nem alkímiai 
misztikumok, amelyeket pontos, alapos munka jellemez. Kitűnő kísérletezőként 
ismerték, ezért l633-ban meghívták a híres Gresham College-ba. Külfödön a 
legnevesebb magyar alkimistaként tartották számon. 

Bél Mátyás (1684-1749) szegény család gyermeke volt, Pozsonyban majd a 
hallei egyetemen tanult. Jónevű tudós volt, akit minden érdekelt. A beszterce-
bányai majd a pozsonyi gimnázium igazgatója lett. Így találkozott az alkímiával 
is. Ő írta le a szomolnoki cementvizek csodálatos tulajdonságait. Eszerint a 
Bocskai-féle felkelés idején Beszterce polgárai értékeiket és bányász szerszámai-
kat a bányába rejtették. Megdöbbentek, amikor a harcok végén a szerszámok 
helyett rézdarabokat találtak. A cementvízről 1555-ben Wernher György "De 
admirandis Hungariae aquis" című könyvében írt. Ugyanezzel a kérdéssel 
foglalkozott Geyer Dániel is. Bél a jelenséget a bányavizek réztartalmával 
magyarázta: nem a vas alakul át rézzé, hanem két anyag reagál egymással. A 
rézsó tartalmú cementvizeket csakhamar iparilag is hasznosították a réz 
előállítására. Klein Mihály pozsonyi prédikátor 1778-ban leírta, hogyan vonnak 
be rézzel Szomolnokon különféle tárgyakat és miként vonják ki a víz réztartalmát 
vashulladékkal. 

Bél Mátyás összegyűjtötte Wallaszkay János (1709-1767) pesti főorvos 
alkimista munkáit, aki barátja volt és az alkímiában tanítómestere. Wallaszkay 
Jénában, Baselben és Halleban tanult, majd Bécsben, Pozsonyban végül Pesten 
folytatott orvosi gyakorlatot. Első magyar tagja volt a híres Academia Caesareo-
Leopoldina-nak, amely a világ legrégebbi tudományos akadémiái közé tartozott. 
Nála az alkimista szimbolikának érdekes változatát találjuk. Az alkimista jeleket 
szinte reakció-egyenletszerűen alkalmazta, a vegyjeleket körrel vette körül, amely 
összefoglalta a reakció és ugyanakkor a művelet lényegét. 

Pozsony, akárcsak Prága híres volt alkimistáiról. Ide költözött Bél Mátyás is, s 
ugyanitt dolgozott Wallaszkayn kívül Moller Dániel (1642-?). Az apja 
aranyműves volt, valószínűleg ennek hatására kezdett alkímiával, aranycsinálás-
sal foglalkozni. 1674-ben az altdorfi (Németország) egyetemre kerül, ahol 
1683-ban laboratóriumot létesítettek az oktatás elősegítésére, de ugyanakkor 
alkimista kísérleteket is végeztek. Alkimista munkáit álneveken adta ki. Ugyan-
csak Pozsonyban született Bácsmegyei István Pál (?-1735), akinek az alkímia 
iránti érdeklődését szülővárosa kelthette fej. Tanulmányait Trencsénben, 
Pozsonyben és Eperjesen kezdte majd orvosi tanulmányait külföldön végezte. 
Kereste az aranycsinálás titkát, hiszen sokat kísérletezett és jól ismerte kora 
laboratóriumi technikáját. 
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Az alkímiával közismert, híres emberek is kapcsolatba kerültek. Bercsényi 
Miklós (1664-1726) kuruc generális a legjobb alkimista műveket őrizte könyv-
tárában. Számos könyvet, főleg amelyek katonaorvosi szempontból voltak 
érdekesek, valamint nagyszámú laboratóriumi eszközt, vegyszert vitt magával 
még táborozásokra is. Szabad idejében visszavonult kísérletezni. 

Ezentúl a kísérletezők nem egymástól elszigetelten dolgoztak, hanem a 
"szabadkőműves" mozgalomhoz hasonlóan, titkos társaságokat alakítottak. Ilyen 
alkímiával foglalkozó társaság volt a "rózsakeresztesek" csoportja, amelyek 
páholyokba szerveződtek. Az első magyar rózsakeresztes páholyt 1769-ben 
Bernhardi Izsák alapította Eperjesen. A szellemi vezetés hosszú időn át 
Hánzéli Márton kezében volt, aki több új páholyt hozott létre. Az alkimistáknak 
nem volt könnyű dolguk, hiszen 1768-ban Mária Terézia rendelete megtiltja az 
aranycsinálást. Nem lehet tudni, hogy mennyire volt hatásos, de tény, hogy férje 
I.Ferenc császár szintén rózsakeresztes volt. 

A magyar rózsakeresztesek közé tartozott Bárótzi Sándor (1735-1809) 
testőríró, aki írói munkásságát félretéve élete végéig foglalkozott alkímiával. 
Ispánlakán (Erdély) született, tanulmányait a nagyenyedi kollégiumban végezte. 
1810-ben jelent meg "A mostani adeptus vagy is a' szabad kőmívesek valóságos 
titka" című könyve, amelynek előszavában saját alkimista nézeteit foglalta össze. 
A mű egyébként egy francia alkimista munkájának fordítása volt. Ez az egyetlen 
magyar nyelvű, nyomtatásban megjelent alkimista könyv. Mentegette, védel-
mezte az alkímiát, de már nem tudott sok embert meggyőzni. 

Pálóczi Horváth Ádám (1760-1820) gyakorló és hívő alkimista volt. Kömlődön 
született, életében sok pályán működött. Alkémiával kapcsolatos kéziratos munkái 
elvesztek, csupán egy, híres alkimisták életrajzát tartalmazó munkája maradt fenn. 

Meg kell állapítanunk, hogy az alkímia téveszméinek követői mellett sokkal 
többen voltak azok, akik tudományukat a gyógyításra használták, vagy éppen a 
termelésben értékesítették. Az erdélyi és felvidéki bányászat előzménye volt a 
világhírű Selmeci Bányászati Iskola megalakításának, amelyet 1763-ban Mária 
Terézia akadémiai rangra emelt. Később Kolozsváron is szerveztek kohászati 
iskolát, itt tanított Etienne András (1751-1797), az első magyar kémiatankönyv 
szerzője. Mindez bizonyítja, hogy Magyarországon a kémiát tudományosan is 
művelték, az alkimista nézetek mellett komoly munka is folyt. 

Az aranycsinálás eszméjét a hiszékenység és tudatlanság, valamint a megszál-
lottság jellemezte. Hogy mekkora volt ez a hiszékenység, talán legjobban az 
bizonyítja, hogy még 1853-ban is szabadalmaztak eljárást az aranycsinálásra. 

Az alkímia azonban még ennél is tovább élt. A történelem számtalan alkimista-
szélhámost tud felmutatni, akik gazdagokat, főurakat, királyokat csaptak be. 
Bármenyire hihetetlen is, az utolsó uralkodó, aki alkimista csalás áldozatául esett, 
I. Ferenc József volt 1867-ben. 

A nyugateurópai alkimisták "fénykora" a középkorban volt, az elszigeteltebb 
Erdélyben tovább működtek. Orvosok, természettudományokat művelők is 
meg-meg próbálkoztak a "nemesfém gyártásával". 

(Irodalom: Balázs Lóránt: A kémia története, Gondolat Kiadó, Bp. 1974; 
Szabadváry Ferenc-Szőkefalvi Nagy Zoltán: A kémia története 

Magyarországon, Akadémiai Kiadó, Bp. 1972;) 

Bódis Loránd - tanuló Báthory István Líceum, Kolozsvár 
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